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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 



 
Prefeitura Municipal de Caruaru – Secretaria de Saúde 
Concurso Público 2012 

Cargo: Médico Anatomopatologista / Nível Superior 

 
 

Página 5/12  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. Sobre os distúrbios da circulação, analise cada uma 
das afirmações abaixo indicando V quando for 
verdadeira ou F quando for falsa. 

(   ) A hiperemia ativa, também conhecida como 
congestão, decorre da redução da drenagem 
venosa, produzindo coloração vermelho-escura 
na região comprometida. 

(   ) A solidificação do sangue dentro dos vasos ou do 
coração, no indivíduo vivo, é conhecida como 
trombose. 

(   ) Lesão endotelial, alteração do fluxo sanguíneo e 
hipocoagulabilidade sanguínea são os principais 
fatores envolvidos na patogênese da trombose. 

(   ) Na coagulação intravascular disseminada há 
sangramento profuso em decorrência da lesão do 
endotélio produzida pelos trombos. 

(   ) Os trombos originados no coração podem 
originar êmbolos venosos que produzirão o 
acidente vascular cerebral isquêmico. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) F, F, F, V, V. 
B) V, V, F, V, V. 
C) F, F, F, F, F. 
D) F, V, F, F, F. 
E) F, V, F, V, V. 

17. Considerando a morte celular, assinale a alternativa 
correta. 

A) A autólise ocorre por degradação dos 
componentes celulares pelas enzimas 
lisossômicas liberadas da própria célula, no 
indivíduo morto. 

B) A necrose celular é um processo que precede a 
autólise e caracteriza a morte celular no indivíduo 
morto. 

C) Na autólise, a picnose e a cariorrexe são os 
principais achados microscópicos. 

D) Na necrose isquêmica, também chamada de 
liquefativa, a área necrótica é circundada por halo 
hiperêmico sendo característica das inflamações 
purulentas. 

E) A necrose gomosa é observada na sífilis tardia e 
é considerada uma variação da necrose 
coagulativa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Considerando as pigmentações e as calcificações, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) A melanina é um pigmento endógeno, que varia 
do castanho ao negro, encontrado nos 
mamíferos, aves e também nas plantas, podendo 
ser classificado como eumelanina  e feomelanina. 

B) Os melanócitos cutâneos estão situados junto à 
camada basal da epiderme e cada um deles 
distribui a melanina produzida para mais de 30 
ceratinócitos adjacentes. 

C) Na doença de Parkinson, a destruição 
progressiva dos neurônios pigmentados da 
substância negra, locus ceruleus e núcleo dorsal 
do vago, que contém a neuromelanina, é uma 
das alterações patológicas  mais evidentes. 

D) A calcificação distrófica é uma deposição 
patológica de sais de cálcio e outros minerais que 
ocorre em tecidos lesados de pacientes com 
hipercalcemia. 

E) As calcificações encontradas nos leiomiomas 
uterinos e nos tumores papilares do ovário e da 
tireoide são do tipo distróficas. 

19. Sobre as inflamações, analise cada uma das 
afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira 
ou F quando for falsa. 

(   ) As substâncias quimiotáticas endógenas tais 
como os leucotrienos e as citocinas endógenas 
são geradas no foco inflamatório durante os 
fenômenos irritativos. 

(   ) A síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
(SIRS) é uma resposta inflamatória difusa 
causada especificamente pelas bactérias que irá 
culminar com o choque séptico. 

(   ) As inflamações pseudomembranosas são 
exemplos de inflamações agudas que 
comprometem as mucosas formando uma 
camada espessa e esbranquiçada tipicamente 
observada na laringe de pacientes com infecção 
herpética. 

(   ) O abscesso é uma inflamação aguda purulenta, 
circunscrita em uma cavidade neoformada nos 
tecidos, pela própria inflamação, e circundada 
pela membrana piogênica. 

(   ) O flegmão ou antraz é uma inflamação purulenta 
difusa onde não há formação da membrana 
piogênica.  

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, V, F, F, V. 
B) F, F, F, V, V. 
C) V, F, F, V, V. 
D) V, V, V, V, F. 
E) F, F, V, F, V. 
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20. Considerando as inflamações crônicas, assinale a 
alternativa correta. 

A) Quando de origem viral são constituídas, 
classicamente, por granulomas ricos em 
neutrófilos e em células gigantes multinucleadas. 

B) Quando granulomatosas, as células do exsudato 
formam agregados circunscritos de macrófagos 
ativados, denominados granulomas, visíveis ao 
olho nu. 

C) Agentes particulados e solúveis tais como o 
Mycobacterium tuberculosis e o ovo do 
Schistosoma mansoni produzem inflamações 
granulomatosas com granulomas epitelioides. 

D) Exsudato celular rico em macrófagos e linfócitos, 
além de áreas de regeneração e/ou reparo 
tecidual são seus componentes mais importantes. 

E) Na tuberculose, a reação inflamatória típica 
caracteriza-se pela formação de granulomas tipo 
corpo estranho com necrose caseosa. 

21. Sobre as neoplasias benignas, analise cada uma das 
afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira 
ou F quando for falsa. 

(   ) Em geral são bem diferenciadas, embora 
apresentem crescimento infiltrativo. 

(   ) São lesões que raramente recidivam após 
cirurgia, exceção feita aos adenomas 
pleomórficos de glândula salivar. 

(   ) É comum a hipotrofia do tecido adjacente em 
decorrência da compressão exercida por seu 
crescimento expansivo. 

(   ) Apresentam crescimento rápido justificando a 
elevada frequência de áreas de necrose. 

(   ) Podem ser letais quando localizados em órgãos 
vitais como o encéfalo.  

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) F, F, F, F, F. 
B) F, V, V, F, V. 
C) V, F, F, F, F. 
D) V, V, V, V, F. 
E) F, V, V, V, F. 

 

 
 
 
 

22. Sobre as neoplasias malignas, analise cada uma das 
afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira 
ou F quando for falsa. 

(   ) Apresentam crescimento rápido, expansivo e 
recidivam com frequência. 

(   ) Quanto à diferenciação podem ser 
moderadamente diferenciadas ou anaplásicas. 

(   ) Embora cresçam rápido, áreas de necrose e 
ulceração raramente são vistas. 

(   ) O linfonodo sentinela representa o primeiro 
linfonodo metastático na via de drenagem 
linfática. 

(   ) Na carcinomatose peritoneal, as células malignas 
se difundem através de ductos. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) F, F, F, V, F. 
B) F, F, F, F, V. 
C) V, F, F, F, V. 
D) V, V, V, V, V. 
E) V, V, F, F, V.  

23. Sobre as inflamações do Sistema Nervoso Central, 
analise cada uma das afirmações abaixo indicando V 
quando for verdadeira ou F quando for falsa. 

(   ) Os Corpúsculos de Negri, típicos da encefalite 
herpética, correspondem a inclusões 
citoplasmáticas eosinófilas, arredondadas ou 
ovoides encontradas principalmente nas células 
de Purkinje do cerebelo. 

(   ) Na meningite tuberculosa, o exsudato costuma 
ser brancacento, mais intenso na base do 
encéfalo, e granulações brancacentas diminutas 
podem ser vistas nas leptomeninges e na 
superfície cerebral.  

(   ) Os abscessos cerebrais são lesões destrutivas 
distintas com necrose e liquefação central que 
afetam, em ordem decrescente de frequência, o 
cerebelo, lobo parietal e lobo frontal.  

(   ) A encefalite rábica apresenta lesões nodulares 
múltiplas com necrose liquefativa que afetam 
preferencialmente a base do cérebro.   

(   ) Nas meningites purulentas causadas pelo H. 
influenzae, o exsudato costuma ser basilar. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, V, V, V, V. 
B) V, V, V, F, F. 
C) V, F, V, F, V. 
D) F, V, F, F, V. 
E) F, F, V, V, V. 
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24. Sobre as neoplasias do Sistema Nervoso Central, é 
correto afirmar que: 

A) mesmo quando histologicamente benignas a 
evolução fatal é evento comum. 

B) a correlação com os achados da neuroimagem 
não apresenta relevância na interpretação 
diagnóstica. 

C) a maioria dos tumores primários são gliomas de 
baixo grau que acometem preferencialmente as 
crianças na primeira infância. 

D) o glioblastoma é o tumor maligno primário mais 
frequente, de alto grau, que ocorre 
preferencialmente na região talâmica. 

E) macroscopicamente, o glioblastoma apresenta-se 
como lesão friável, granular e acinzentada com 
áreas amareladas de necrose permeadas ou não 
por focos de hemorragia. 

25. Sobre as infecções pulmonares, analise cada uma das 
afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira 
ou F quando for falsa.  

(   ) As pneumonias lobares são frequentemente 
causadas pelo Streptococcus pneumoniae e, 
macroscopicamente, caracterizam-se por área de 
consolidação homogênea que compromete 
também as vias respiratórias altas. 

(   ) Se não tratadas, as broncopneumonias evoluem 
rapidamente para as fases de congestão, 
hepatização vermelha e hepatização cinzenta. 

(   ) A pneumonia por pseudomonas é comum em 
pacientes imunossuprimidos, e em queimados, 
apresentando-se como uma broncopneumonia 
hemorrágica multifocal com necrose e que 
tipicamente poupa os ápices.  

(   ) Hemorragia parenquimatosa, formação de 
abscessos e evolução para empiema são 
achados característicos da pneumonia 
estafilocócica. 

(   ) A broncopneumonia caracteriza-se por múltiplos 
focos inflamatórios lobulares, necro-
hemorrágicos, afetando frequentemente crianças 
e idosos. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, V, F, F, F. 
B) F, F, V, V, V. 
C) F, F, V, V, F. 
D) V, V, V, F, F. 
E) F, V, V, F, F. 

 
 
 
 
 

26. Considerando as neoplasias gástricas, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Os pólipos adenomatosos são neoplasias 
benignas, circunscritas, revestidas por epitélio 
displásico. 

B) Os adenocarcinomas gástricos precoces 
localizam-se preferencialmente na pequena 
curvatura e confinados à mucosa e submucosa. 

C) Os adenocarcinomas gástricos avançados tipo III 
de Bormann são lesões vegetantes ou polipoides 
com ulceração central. 

D) As células dos adenocarcinomas gástricos do tipo 
intestinal frequentemente armazenam abundante 
secreção mucinosa e adquirem aspecto de 
células em anel de sinete. 

E) A linite plástica corresponde ao adenocarcinoma 
gástrico avançado que cresce difusamente na 
parede comprometendo todo órgão. 

27. Considerando as neoplasias intestinais, assinale a 
alternativa correta. 

A) O adenoma túbulo-viloso é a lesão benigna mais 
comum do delgado, acometendo frequentemente 
adultos na 7ª década. 

B) O adenoma viloso localiza-se frequentemente 
nas porções distais do colón, acomete indivíduos 
na 6ª década e apresenta risco de transformação 
maligna maior que o adenoma tubular.  

C) Os pólipos hiperplásicos são lesões neoplásicas 
frequentemente únicas e pediculadas, revestidas 
por epitélio displásico. 

D) O pólipo juvenil é uma lesão neoplásica 
verdadeira, séssil, revestida por epitélio 
displásico, que acomete preferencialmente 
adolescentes e adultos jovens. 

E) Os pólipos hamartomatosos são neoplasias 
verdadeiras decorrentes de defeitos do 
desenvolvimento e caracterizadas por 
proliferação tecido ectópico.  
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28. Sobre as pancreatites, analise cada uma das 
afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira 
ou F quando for falsa. 

(   ) A pancreatite aguda edematosa caracteriza-se 
por esteatonecrose focal, intumescimento do 
órgão e ausência de hemorragia. 

(   ) A pancreatite necro-hemorrágica é uma lesão 
grave, constituída por esteatonecrose difusa, 
necrose e hemorragia do tecido pancreático, por 
vezes havendo formação de hematoma 
peripancreático. 

(   ) Na pancreatite crônica, o órgão apresenta 
aspecto nodular grosseiro com dilatação dos 
ductos e calcificações que podem ser visíveis a 
olho nu.  

(   ) Hiperplasia acinar e ductal associadas à intensa 
fibrose estromal são características 
microscópicas clássicas da pancreatite crônica. 

(   ) Os fatores obstrutivos são os de maior relevância 
na gênese das pancreatites crônicas. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) F, F, F, F, V. 
B) V, V, F, F, F. 
C) V, V, V, F, F. 
D) F, F, F, F, F. 
E) F, F, V, V, V. 

29. Considerando as neoplasias pancreáticas, assinale a 
alternativa correta. 

A) Os adenocarcinomas de células acinares são os 
mais frequentes acometendo preferencialmente a 
cabeça do pâncreas 

B) O pancreatoblastoma é uma neoplasia maligna 
rara com diferenciação acinar, ninhos de células 
escamosas e grupamentos de células 
neuroendócrinas ocasionais. 

C) Os tumores císticos mucinosos localizam-se 
preferencialmente na cabeça, são pseudo-
encapsulados, uni ou multiloculares. 

D) Macroscopicamente, as neoplasias malignas 
apresentam-se como lesões friáveis, amolecidas 
e hemorrágicas com tendência a formação de 
cistos. 

E) A icterícia obstrutiva associa-se, na maioria das 
vezes, aos carcinomas do corpo sendo sinal 
precoce desta lesão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Considerando cirrose hepática, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) A neoformação conjuntiva delimita partes do 
parênquima em nódulos irregulares.  

B) Histologicamente, os nódulos são circundados 
por septos de tecido conjuntivo, facilmente 
identificados pela coloração do Masson. 

C) Proliferação ductal e infiltrado mononuclear 
podem ser identificados e são frequentemente 
vistos nos espaços porta. 

D) Na cirrose de Laennec, o fígado apresenta-se 
esverdeado com macro e micronódulos. 

E) A capilarização dos sinusoides, juntamente com a 
pressão exercida pelos nódulos no sistema 
venoso, contribui para a hipertensão portal. 

31. Em relação à esquistossomose mansônica, assinale a 
alternativa correta. 

A) A fibrose portal e periportal descrita por Symmers 
é típica da forma crônica hepatointestinal e é 
constituída por fibrose em torno da luz de vasos e 
ductos biliares. 

B) Na forma aguda, há reação granulomatosa 
“florida” nos espaços porta, congestão intensa e 
pequenas erosões nos intestinos delgado e 
grosso. 

C) Na forma hepatoesplênica, a lesão característica 
é a intensa reação granulomatosa em torno dos 
ovos nos espaços porta sem fibrose. 

D) Na fibrose de Symmers, além da fibrose portal há 
desorganização da arquitetura lobular/acinar do 
parênquima hepático que contribui para formação 
dos nódulos regenerativos e da hipertensão 
portal. 

E) Na mielite transversa, forma de comprometimento 
do sistema nervoso central mais frequente, 
identifica-se intensa fibrose e os granulomas 
estão ausentes.     
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32. Quanto às hepatites, analise cada uma das afirmações 
abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando 
for falsa.  

(   ) As formas fulminantes evidenciam extensa 
necrose caracterizada macroscopicamente por 
exuberante exsudato purulento superficial. 

(   ) As formas fulminantes são ictéricas e à 
macroscopia o padrão típico mostra fígado 
retraído, de consistência firme, nodular e 
esverdeado. 

(   ) A necrose submaciça é um padrão da hepatite 
fulminante constituído por destruição difusa dos 
espaços portais e preservação dos hepatócitos. 

(   ) Na hepatite pelo vírus D (VHD), não há padrões 
morfológicos específicos, mas a probabilidade de 
evolução para a hepatite fulminante é maior que 
naquelas produzidas pelos vírus A, B e C. 

(   ) Na hepatite fulminante, o fígado apresenta-se 
congesto, com a cápsula enrugada e de 
consistência amolecida pela necrose. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) F, F, F, V, F. 
B) V, V, V, F, F. 
C) F, F, F, V, V. 
D) V, F, V, F, F. 
E) F, F, V, V, V. 

33. Considerando as neoplasias hepáticas, assinale a 
alternativa correta. 

A) O adenoma hepatocelular é a lesão benigna mais 
comum, apresentando-se como lesão hilar 
diminuta, porém irregular frequente em mulheres 
na idade fértil. 

B) O hamartoma mesenquimal é a neoplasia 
benigna mais comum em crianças, apresentando-
se como tumoração volumosa, constituída por 
espaços císticos ocupados por líquido seroso ou 
gelatinoso. 

C) O hemangioma é o tumor benigno mais frequente 
no fígado de crianças do sexo masculino, cuja 
característica macroscópica marcante é o seu 
tamanho volumoso. 

D) O colangiocarcinoma é caracterizado, 
macroscopicamente, por sua localização 
subcapsular, consistência amolecida e coloração 
esverdeada. 

E) O hepatocarcinoma caracteriza-se por seu 
padrão subcapsular difuso, coloração 
brancacenta ou acinzentada e consistência firme 
pela acentuada fibrose estromal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Considerando as características morfológicas do 
pulmão de choque, assinale a alternativa correta. 

A) Apresenta-se, macroscopicamente, com 
opacificação pleural difusa e superfície de corte 
nodular, de consistência firme e avermelhada. 

B) A resolução ocorre na maioria dos casos e 
resulta em fibrose intra-alveolar. 

C) Microscopicamente, a lesão caracteriza-se por 
apresentar edema e depósito de fibrina no 
interstício. 

D) Nas fases iniciais, os pulmões apresentam-se 
pesados, firmes, vermelhos e congestos. 

E) Nos estágios de organização, a proliferação de 
pneumócitos tipo I e de macrófagos alveolares é 
acentuada. 

35. A respeito da tuberculose, analise cada uma das 
afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira 
ou F quando for falsa.  

(   ) O complexo de Ghon ocorre na tuberculose 
primária e corresponde ao conjunto formado pelo 
nódulo de Ghon e a linfadenite hilar. 

(   ) Na maioria dos casos, o complexo de Ghon 
evolui para tuberculose doença com a 
disseminação bacilar para os pulmões ou para 
outros órgãos. 

(   ) A tuberculose pulmonar secundária clássica 
apresenta-se macroscopicamente na forma 
acinonodosa.  

(   ) A pneumonia caseosa é uma das formas de 
apresentação da tuberculose progressiva da 
infância na qual há disseminação dos bacilos 
para os alvéolos adjacentes através dos poros de 
Khon. 

(   ) Na tuberculose miliar, os bacilos se difundem por 
via sanguínea formando numerosos e pequenos 
nódulos inflamatórios apenas no parênquima 
pulmonar. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) F, F, F, F, V. 
B) V, F, F, V, F. 
C) V, V, F, V, V. 
D) V, V, V, F, V. 
E) F, F, V, V, F. 
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36. Sobre as Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas, 
analise cada uma das afirmações abaixo indicando V 
quando for verdadeira ou F quando for falsa.  

(   ) Espessamento da árvore brônquica e acúmulo de 
secreção esbranquiçada ou purulenta são 
achados macroscópicos característicos da 
bronquite crônica. 

(   ) No enfisema, os pulmões apresentam-se pálidos, 
sendo frequentes as bolhas apicais e, aos cortes, 
há pequenas cavidades resultantes da dilatação 
dos espaços aéreos distais. 

(   ) No Mal Asmático, os pulmões são 
hiperinsuflados, apresentam tampões de 
secreção, espirais de Cruschman, espessamento 
da membrana basal e infiltrado inflamatório rico 
em eosinófilos. 

(   ) Na bronquiectasia obstrutiva, a retenção de 
secreções favorece as infecções e dilatações dos 
segmentos brônquicos distais à obstrução. 

(   ) As bronquiectasias acometem apenas os 
brônquios de pequeno calibre e são tipicamente 
cilíndricas. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

 

A) F, F, V, V, V. 
B) V, V, V, F, F. 
C) F, F, V, V, F. 
D) V, V, V, V, F. 
E) F, F, F, V, V. 

37. Sobre a Doença de Chagas, analise cada uma das 
afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira 
ou F quando for falsa.  

(   ) O comprometimento cardíaco é raro na fase 
aguda e caracteriza-se por discreto derrame 
pericárdico. 

(   ) A hepatomegalia na fase aguda ocorre em até 
90% dos casos, caracteriza-se por reação 
granulomatosa e congestão passiva. 

(   ) Os complexos oftalmolinfonodal e 
cutaneolinfonodal ocorrem na fase aguda e são 
ricos em parasitas. 

(   ) Na miocardite aguda, microscopicamente, há 
uma pancardite que pode comprometer também 
o sistema de condução e o encontro de ninhos de 
amastigotas é frequente. 

(   ) A lesão vorticilar é típica da cardiopatia chagásica 
crônica e caracteriza-se por adelgaçamento da 
ponta do ventrículo direito com substituição 
parcial ou total do miocárdio por necrose 
isquêmica. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, V, F, F, V. 
B) F, F, V, V, F. 
C) V, F, F, V, V. 
D) V, V, V, F, F. 
E) F, F, V, V, V. 

 

38. Com relação à patologia da AIDS, assinale a 
alternativa correta. 

A) As infecções causadas pelos vírus varicela-zóster  
são mais frequentes nos aidéticos, porém não 
apresentam maior gravidade que nos indivíduos 
imunocompetentes. 

B)  A encefalite pelo CMV(citomegalovírus) foi a 
infecção oportunista viral mais frequente no início 
da epidemia e nela o cérebro apresenta marcada 
atrofia e dilatação ventricular. 

C) A leucoplasia oral pilosa é causada pelo EBV 
(vírus Epstein-Barr), caracterizada por placa 
esbranquiçada corrugada na borda lateral da 
língua e considerada um marcador da infecção 
pelo HIV. 

D)  De modo geral, as infecções por micobactérias 
resultam em granulomas típicos com necrose 
caseosa central, porém a identificação dos 
bacilos pelas colorações específicas é difícil. 

E) Nos casos típicos de pneumonia pelo 
Pneumocystis carinii, a lesão é lobar e 
microscopicamente caracteriza-se por denso 
infiltrado inflamatório alveolar rico em hifas 
identificadas facilmente pelo PAS. 

39. Considerando as patologias renais, assinale a 
alternativa correta. 

A) Na doença renal policística autossômica 
dominante do adulto, a lesão é unilateral, 
caracterizada por rim atrófico, repleto de 
pequenos cistos preenchidos por material 
gelatinoso. 

B) Os cistos simples corticais ou urinosos são 
lesões frequentes, pequenas, constituídas por 
parede fina e superfície interna lisa ou finamente 
trabeculada. 

C) O infarto renal é uma lesão rara, única e 
unilateral produzindo lesão cuneiforme 
hemorrágica que evolui lentamente para fibrose. 

D) Na doença renal crônica terminal, os rins 
apresentam-se reduzidos de volume, com 
superfície externa lisa e consistência amolecida. 

E) Na pielonefrite crônica o aspecto macroscópico 
característico é de um órgão volumoso pela 
presença de múltiplos cistos circundados por 
cicatrizes fibrosas. 
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40. Considerando as neoplasias uterinas, assinale a 
alternativa correta. 

A) Os leiomiomas são lesões frequentes de 
consistência endurecida que crescem de modo 
infiltrativo. 

B) Os leiomiomas intramurais geralmente são 
múltiplos e a manifestação clínica característica é 
o sangramento uterino profuso. 

C) O adenocarcinoma do endométrio apresenta-se 
como massa polipoide ou como lesão difusa com 
áreas de necrose que pode envolver toda a 
superfície endometrial. 

D) Os leiomiossarcomas são tumores de localização 
tipicamente intramural, múltiplos, de limites pouco 
definidos, porém sem áreas de necrose. 

E) Macroscopicamente, não há como diferenciar os 
pólipos endometriais da hiperplasia do 
endométrio, pois em ambos, o espessamento do 
endométrio é difuso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




